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Základní údaje 
 
 
Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště,  
 příspěvková organizace 
 
Sídlo školy:   Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město 
 
Odloučená pracoviště: náměstí Hrdinů 715,  Staré Město, 686 03 
    náměstí Hrdinů 1000, Staré Město, 686 03 
  
IČO:    75 022 567 
 
Právní  forma:   od 1. 1. 2003 příspěvková organizace 
 
Ředitel školy:   Josef Jurnykl  

pověřen dne 1. 2. 1990, jmenován dne 1. 6. 1990 
 
Zástupci školy:  Jaroslava Kučová, jmenována dne 1. 7. 1993 (statutární zástupce) 

Mgr. Iva Klimešová, změna pracovní smlouvy od 3. 9. 2001  
Mgr. Eva Koňaříková, pověřena dne 1. 2. 1990,  
jmenována dne 1. 6. 1990 

 
Kontakt:   telefon 572 541 298, 572 541 717 

www.zsstmesto.cz   
e-mail: zsstmesto@zsstmesto.cz 

 
Pracovník pro informace: Jana Trubačíková, hospodářka školy 
    e-mail: trubacikova@zsstmesto.cz 
 
Datum zařazení do sítě: 22. 2. 1996 
 
Poslední aktualizace v síti: 1. 1. 2003 
 
Identif. číslo ředitelství:  IZO 102 743 061 identifikátor zařízení: 600 124 452 
 
Součásti školy:  základní škola  kapacita  1 110 

školní družina  kapacita    175 
   školní klub  kapacita    600 
   školní jídelny  kapacita 1 150   

 
Zřizovatel:    Městský úřad Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03, IČO: 567 884 

  Starosta: Miroslav Schönbaum 
www.staremesto.uh.cz       
e-mail: sekretariat@staremesto.uh.cz 
telefon: 572 416 402 
 

Školská rada:  1. jednání dne 21. 6. 2005 
    předseda Josef Bazala, bazala@staremesto.uh.cz 
     
Občanské sdružení:   Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Staré Město 
    předseda ing. Stanislav Trňák, trnak@mujbox.cz 
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Základní údaje za školní rok 2005/2006 (stav k začátku šk. roku) 

 Počet tříd 
/skupin Počet žáků 

Počet žáků 
na třídu 
/skupinu 

Přepočtený 
počet 

ped.prac. 
 

Počet žáků 
na ped.úvazek 

1. stupeň 13 293 22,5 14,7 19,9 
2. stupeň 19 480 25,3 31,2 15,4 
Školní družina 4 116 29 3,7 31,4 
Školní klub* 29 363 12,5 1,52 238,8 

 
  počet strávníků počet zaměstnanců 
Školní jídelny 2 707 10 
 
*Počet žáků na skupinu je nízký vzhledem k tomu, že každý žák je započítán pouze jednou, i 
když spousta žáků navštěvuje kroužků více.  
 

Vzdělávací program školy  
 
Vzdělávací program: 1. – 9. ročník: Základní škola, č.j. 16847/96-2, 773 žáků 

v 6. – 9. ročníku vždy jedna třída s rozšířenou výukou  matematiky 
a přírodovědných předmětů (celkem 106 žáků) 
 

Nové metody:  v 1. ročníku se všichni žáci učili číst genetickou metodu 
 

Volitelné předměty:  
7. ročník:   
Informatika (10 skupin) 
     
8. a 9. ročník  
Cvičení z matematiky  (3 skupiny)    
Informatika (všeobecné zaměření, tvorba www – 5 skupin) 
Mediální výchova (1 skupina) 
Počítačová grafika (2 skupiny) 
Sportovní hry (zaměření na florbal, volejbal – 6 skupin) 
Psaní na klávesnici (2 skupiny)  
Cvičení z jazyka českého (4 skupiny) 
Základy ekologie (1 skupina) 
Výtvarné činnosti (1 skupina) 
Dramatická výchova (1 skupina) 
Konverzace v jazyce anglickém (1 skupina) 
Volba povolání (1 skupina) 
Seminář z matematiky (2 skupiny) 
Literární seminář (1 skupina) 
Kondiční hry (2 skupiny) 
Chemicko-biologická praktika (1 skupina) 

 
Velkou výhodou naší školy je široká nabídka volitelných předmětů. Již počátkem června si 

žáci vybírali z dvaceti sedmi různých předmětů. Na základě zájmu pak vznikají různé počty skupin, 
často i meziročníkové. V 7. ročníku mají žáci jednu hodinu volitelného předmětu týdně 
(financovanou v rámci projektu Hodina), v 8. ročníku tři hodiny, v 9. ročníku čtyři hodiny.  
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Nepovinné předměty: 
I. stupeň: Anglický jazyk 

     Dyslexie 
      Náboženství (5 skupin) 

II. stupeň: Cvičení z matematiky (1 skupina) 
      Náboženství (2 skupiny) 
      Informatika (1 skupina) 

 
 

Údaje o pracovnících školy 
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 (včetně ŠD a ŠK): 
 
 počet fyzických osob přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 52 49,6 
Externí pracovníci  5 dohody o prac. činnosti 
 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006 : 
   

Ped. 
pracovníci 

Pracovní zařazení, 
funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 

I. stupeň 
1. učitel 0,68 VŠ učitelství 1.- 5. r. + Hv  
2. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st. + Vv 
3. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st. + Aj 
4. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st  
5. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství 1. st. +  uč. MŠ 
6. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st  
7. učitelka  1 VŠ učitelství 1.- 5. r. + Vv 
8. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st + Aj 
9. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st. + Hv 

10. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st. + Tv 
11. učitelka  1 VŠ učitelství 1. st. + Pč 
12. učitelka  1 VŠ učitelství 1. st.  
13. učitelka  1 VŠ učitelství 1. st.  
14. učitelka  1 VŠ učitelství 1. st. + Vv 
15. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st. + Nj 
16. asistentka pedagoga 0,40 základní + kvalifikační kurzy pro asistenty  

II. stupeň 
1. učitel 0,32 VŠ učitelství 1.- 5. r. + Hv  
2. učitelka 1 VŠ učitelství M - Tv 
3. učitel 1 VŠ učitelství Č – D – Hv 
4. učitelka 1 VŠ učitelství Č – Ov 
5. učitelka 1 VŠ učitelství D – Nj 
6. učitelka 1 VŠ učitelství Č – Vv 
7. učitelka 1 VŠ učitelství Č – Ov 
8. ředitel 1 VŠ učitelství Č – D 
9. učitelka 1 VŠ učitelství M – Ch 

10. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství Z – Tv 
11. učitelka 1 VŠ učitelství Z – Tv 
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12. učitelka 1 VŠ učitelství M – F  
13. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství M – F  
14. učitelka 1 VŠ učitelství M - Pč 
15. učitelka 0,50 SŠ – Vv  
16. učitelka 1 VŠ učitelství F – Př 
17. učitel 1 VŠ učitelství Př – Tv 
18. učitel 1 VŠ učitelství Př – Pč 
19. učitel 1 VŠ učitelství Vv – Pč  
20. učitel  1 VŠ učitelství M – Ov  
21. učitelka 1 SŠ – Aj  
22. učitelka 1 VŠ učitelství M – F  
23. učitelka 1 VŠ učitelství Ch – Př  
24. učitelka 0,82 VŠ – Pč  
25. učitelka 0,23 VŠ učitelství Př – Ch – Rv  
26. učitelka 1 VŠ učitelství M – Ch – Inf  
27. učitelka 0,68 SŠ – Aj  
28. učitelka 1 VŠ učitelství Č – Rj 
29. učitelka 1 VŠ učitelství Č – D 
30. učitelka 1 SŠ – Aj  
31. učitelka 1 VŠ učitelství M – Hv  
32. učitelka 1 VŠ učitelství M – Z  
33.  učitel 1 VŠ učitelství Př – Tv  

Školní družina 
1. vedoucí vychovatelka 1  SŠ vychovatelství 
2. vychovatelka 0,96  SŠ vychovatelství 
3. vychovatelka  0,95  SŠ vychovatelství 
4. vychovatelka  0,70  SŠ vychovatelství 
 
Průměrný věk pedagogických pracovníků na 1. stupni je 39,4 let a ve školní družině 37 let. 

Ve sboru pracuje na I. stupni jeden muž.  
Výuku jazyků zde zajišťova1y dvě plně aprobované vyučující, které byli přijaty jako zástup 

za mateřskou dovolenou.   
I v průběhu letošního školního roku odešla jedna vyučující na mateřskou dovolenou a ve třídě 

ji nahradila důchodkyně, která náš kolektiv s koncem školního roku opustila. Další vyučující 
s novým školním rokem odchází a nahradí ji vyučující, která se vrací po rodičovské dovolené.     
Jedna vyučující odchází z rodičovské dovolené na jinou základní školu. V současné době máme 
na mateřské dovolené tři učitelky a z tohoto důvodu je i nadále stav vyučujících 1. stupně velmi 
nestabilní. 

Na II. stupni je průměrný věk 42,4 let, pracuje zde 8 mužů (jeden učí současně na obou 
stupních). V průběhu školního roku odešla jedna vyučující na mateřskou dovolenou, do konce roku 
její úvazek vyučovaly dvě vyučující. V závěru školního roku ze školy odešlo šest vyučujících 
(4 důchod, jedna odchod na jinou základní školu, jedna na střední školu). Vzhledem k tomu dojde 
k velké obměně pedagogického sboru. 
 

Věkové složení sboru 
 

věk 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 
počet 7 5 5 7 6 6 8 3 1 
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006: 
 
 počet fyzických osob přepočtené úvazky  
Interní pracovníci 23 21,65 stav k 1. 9. 2005 
Interní pracovníci 25 23,88 stav k 1. 1. 2006 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006: 
 

 Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek 
k 1. 9. 2005 

Úvazek  
k 1. 1. 2006 

Stupeň vzdělání, obor 

1.  uklizečka  0,78 0,78 vyučena 
2.  hlavní kuchařka  1 1 vyučena - kuchařka  
3.  uklizečka 1 1 SEŠ 
4.  kuchařka 1 1 vyučena 
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5.  uklizečka  0,74 0,74 vyučena 
6.  školník  1 1 vyučen - provozní elektrikář 
 topič  0,25 0,48 vyučen 

7.  údržbář  1 1 vyučen - zámečník 
8.  uklizečka  0,78 0,78 základní vzdělání 
9.  kuchařka  1 1 vyučena, kuchařka-servírka 
10.  uklizečka  0,78 0,78 základní vzdělání  
11.  uklizečka  0,8 0,8 vyučena 
12.  kuchařka  1 1 základní vzdělání  
13. uklizečka  0,83 0,83 vyučena 
14.  vedoucí jídelny  1 1 SEŠ 
15.  uklizečka  0,82 0,82 základní vzdělání 
16.  uklizečka  1 1 vyučena 
17. kuchařka - 1 vyučena - kuchařka 
18.  kuchařka  1 1 vyučena - kuchařka  
19.  kuchařka 1 1 SEŠ 
20.  vedoucí jídelny  1   1 SEŠ 
21.  hospodářka 1 1 SEŠ 
22. kuchařka - 1 základní vzdělání 
23.  kuchařka  1 1 základní vzdělání 
24.  uklizečka  0,87 0,87 vyučena 

 25.  kuchařka 1 1 vyučena 
 
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 
 
I. stupeň 
 

Třída Celkem Pedagogická a odborná způsobilost 
 hodin Ú % O % P % N % 

1. 40 40 100             
2. 66 66 100             
3. 54 54 100             
4. 72 72 100       
5. 75 75 100       

Celkem první stupeň 307 307 100       
 
II. stupeň   
Předmět Celkem Pedagogická a odborná způsobilost 
 hodin Ú % O % P % N % 
Český jazyk 84,5 84,5 100       
Anglický jazyk 97 82 84,5     15 15,5 
Německý jazyk 9 9 100       
Matematika 93,5 93,5 100       
Občanská výchova 19 19 100       
Tělesná výchova 49 49 100       
Zeměpis 32 32 100       
Dějepis 38 38 100       
Přírodopis 38 38 100       
Hudební výchova 19 19 100       
Výtvarná výchova 29 18 62,1 11 37,9     
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Fyzika 38 38 100       
Chemie 22 22 100       
Rodinná výchova 19 2 10,5   17 89,5   
Praktické činnosti 38 23 60,5   15 39,5   
Informatika 17 17 100       
Dramatická výchova 1 1 100       
Volba povolání 1 1 100       
Psaní na klávesnici 2     2 100   
Chemicko-biol. prakt. 1 1 100       
Celkem druhý stupeň 647 587 90,7 11 1,7 34 5,3 15 2,3 

 
Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze 
pedagogická, N - nevyhovující 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: 
 

 Název akce počet 
účastníků 

1. Splývavé čtení 1 
2. Vzdělávání učitelů cizích jazyků 2 
3. Vzdělávání učitelů jazyka českého 1 
4. Matematika na 1. stupni ZŠ 1 
5. Specifické poruchy učení a chování 2 
6. Školení koordinátora ŠVP 2 
7. Zákon o pedagogických pracovnících a DVPP 1 
8. SIPVZ – modul P1 6 
9. Country tance 1 

10. Angličtina pro nejmenší 1 
11. Správní řád a školství 4 
12. Trvalá obnova školy 3 
13. ŠD a její činnosti v souladu s RVP ZV 2 
14. Šikana narušení vztahů ve škole 1 
15. Dětské představení 1 
16. Výchovné projekty v ZŠ a jejich realizace v ŠVP 1 
17. Tematický zájezd pro logopedické preventisty na MŠ a ZŠ 1 
18. Fonematický sluch a fonematické uvědomování 1 
19. Školská legislativa a tvorba vnitřních předpisů školy 1 
20. Dyskalkulie - reedukace a diagnostika 1 
21. Koordinátor ŠVP 2 
22. Novinky školské legislativy (školní stravování) 3 
23. Hygienické požadavky ve stravovacích službách 2 
24. Aktuální informace z oblasti školního stravování 3 
25. BOZP pro školy a školská zařízení 2 
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26. Základy osobnostní a sociální výchovy 29 
27. Osobnostní a sociální výchova v humanitních předmětech 10 
28. Osobnostní a sociální výchova v přírodovědných předmětech 12 
29. Školská legislativa a tvorba vnitřních předpisů školy 2 
30. Intranet 28 
31. Průřezová témata 2 
32. Cesty minulosti 1 
33. Jak na ŠVP z pohledu učitele humanitních předmětů 1 
34. Současná literatura pro děti a mládež 1 
35. S češtinou do světa aneb.. 1 
36. Jazyk český – učíme se hrou 1 
37. ICT v matematice 5 
38. Archivace dokumentů 1 
39. Rozvoj silových schopností a strečink pro děti 1 
40. SIPVZ – Užití multimédií a mediální výchova ve výuce 2 
41. Mimořádné události a ochrana obyvatelstva 1 
42. Metodika volejbalu pro žáky II. stupně ZŠ 1 
43. Postavení a prezentace zeměpisu v RVP ZV 1 
44. Projektový víkend 2 
45. Seminář pro příjemce dotace ESF 1 
46. RVP – Člověk a příroda 1 
47. ICT v biologii 1 
48. ZOO jako učebna EVVO 1 
49. Školení metodiků prevence 1 
50. ICT – využití počítačových sítí 2 
51. Výchova demokratického občana 1 
52. Matematika převážně vážně 3 
53. Instruktorský lyžařský kurz 1 
54. Multikulturalita – každý jsme jiný 1 
55. Výukové metody při zvyšujícím se počtu žáků 1 
56. Vzdělávání učitelů českého jazyka – Jak využít RVP ke zlepšení výuky 2 
57. Frenologie 2 
58. 1. pomoc 2 
59. Úvodní modul – školení poučených uživatelů 2 
60. ICT  v chemii 1 
61. Seminář k ŠVP – APZŠ 1 
62. Základy mediální výchovy pro učitele; Rozumět médiím 1 
63. Heuréka – vzdělávání učitelů fyziky 1 
64. Mediální výchova a její aplikace do výuky 1 
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65. Konference pro učitele AJ 1 
66. Ekologická konference TSTT 1 
67. Interaktivní tabule 7 

 
Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků 
 

 Především na druhém stupni školy stále zůstává největším problémem otázka aprobovanosti 
cizích jazyků, kdy škola intenzivně hledá především angličtináře, neboť vyučující jazyka 
anglického nastupují, případně odcházejí především na střední školy. Na prvním stupni máme 
v současné době plně aprobovanou výuku cizích jazyků (dvě vyučující s aprobací I. stupeň + jazyk 
anglický jako zástup za mateřskou dovolenou). Další vyučující se přihlásily ke studiu anglického 
jazyka prostřednictvím kurzu MEJA. 

Na II. jsme v tomto školním roce jsme navázali na započaté vzdělávání učitelů v souvislosti 
s tvorbou školního vzdělávacího programu. Jednalo se o kurzy Osobnostní a sociální výchovy.  
V budoucnosti chceme ve vzdělávacích akcích „na míru“ pokračovat, připravujeme další kurz 
Osobnostní a sociální výchovy se zaměřením na jednotlivé předměty a kurz Čtením a psaním 
ke kritickému myšlení. 
 

Údaje o zařazování dětí a žáků 
  

 Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2005/2006: 
 

Zapsaní do 1. tříd 2006 Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupí do 
1. třídy 2006 

92 24 68 
 
   

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2005/2006: 
 

Ročník celkem vyznamenání prospělo neprospělo 
1. 52 51 1 0 
2. 58 51 6 1 
3. 57 49 7 1 
4. 63 47 16 0 
5. 59 37 21 1 
Celkem 1. stupeň 289 235 51 3 
6. 105 69 36  
7. 124 51 73  
8. 128 60 68  
9. 123 50 73  
Celkem 2. stupeň 480 230 250  
Škola celkem 769 493 296 3 

 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2005/2006:      
 
Gymnázium Otrokovice 2 
Gymnázium Uherské Hradiště 11 
Gymnázium Velehrad 2 
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Gymnázium Staré  Město 15 
Zemědělská škola Staré Město – ekonomie  10 
Zemědělská škola Staré Město – agropodnikání  5 
Obchodní akademie Uherské Hradiště 13 
Zdravotnická škola Uherské Hradiště 6 
Zdravotnická škola Kroměříž 1 
Střední  průmyslová škola Uherské Hradiště  4 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – elektrikář  5 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – mechanik NC strojů    3 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – mechanik elektronik  2 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – zámečník 1 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – práce ve zdravotnických zařízeních 1 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – praktická škola 1 
SOŠ technická Mojmír Uherské Hradiště – truhlář 2 
SOŠ technická Mojmír Uherské Hradiště – pozemní stavitelství 1 
SOŠ technická Mojmír Uherské Hradiště – automechanik 2 
SOŠ technická Mojmír Uherské Hradiště – mechanik seřizovač 4 
SOŠ technická Mojmír Uherské Hradiště – operátor dřev. výroby 1 
SOŠ technická Mojmír Uherské Hradiště – hotelnictví a turismus 3 
SOŠ technická Mojmír Uherské Hradiště – obchodník 3 
SOŠ technická Mojmír Uherské Hradiště – cukrář 2 
SOŠ technická Mojmír Uherské Hradiště – kuchař, číšník 9 
SOŠ, SOU  služeb Uherské Hradiště – kadeřnice 3 
SOŠ oděvní Strážnice 1 
SOŠ Uherský Brod – veřejnoprávní činnost 1 
SOŠ Otrokovice – instalatér 1 
Integrovaná SŠ technická Zlín – reprod. grafik 1 
Obchodní akademie Brno 1 
SPŠ mlékárenská Kroměříž 1 
Soukromé SOU služeb Uherské Hradiště – kuchař, číšník 2 
SOŠ Otrokovice  2 
UMPRUM Uherské Hradiště 2 
Celkem 124 

 
Shrnutí 
 

Gymnázia SOŠ Umprum SOU s matur. SOU Celkem 
30 50 2 11 31 124 

 
Odchod žáků z I. stupně 
 

Gymnázium Sportovní škola Jazyková škola 
3 7 3 

 
Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky 
 

Žáci ZŠ Staré Město Žáci ostatních škol 
přihlášení přijatí přihlášení přijatí 

26 12 25 16 
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Hodnocení  výsledků výchovného působení   
  

Problematika výchovného poradenství na škole  
I. stupeň 

V průběhu celého školního roku pracovalo na škole sedm skupin nápravné péče a od ledna 
se po dalším vyšetření v PPP v Uherském Hradišti a integraci žáků utvořila osmá skupina. Celkem 
s 20 integrovanými dětmi pracovalo šest vyučujících. Z tohoto počtu v rámci SPC Zlín škola 
integruje 3 žáky. Pro všechny tyto děti byl třídními učiteli vypracován individuální plán, který byl 
vždy schválen rodiči, ředitelem školy a poradnami. V pololetí i na konci školního roku bylo 
každému integrovanému dítěti vypracováno dyslektickou asistentkou hodnocení jeho práce. 

Letos nastala administrativní změna v zařazování žáků s doložkou v rámci správního řízení 
školy. Rodiče těchto žáků musí podat žádost o povolení individuálního plánu a ředitel školy 
na základě této žádosti vystaví rozhodnutí.  

Ve školním roce 2005/2006 byli do PPP v Uherském Hradišti odesláni na vyšetření 24 žáci. 
Ne všechny děti však byly pedagogicko-psychologickou poradnou do konce školního roku 
vyšetřeny. Jedno dítě bylo odesláno na výchovné středisko HELP v Uherském Hradišti. 

I v tomto školním roce se někteří žáci I. stupně hlásili ke studiu na školy s jiným zaměřením. 
Potřebné informace o možnostech studia obdrželi rodiče na třídních schůzkách a od výchovné 
poradkyně v průběhu školního roku. 

Spolupráce třídních učitelů a výchovné poradkyně byla na velmi dobré úrovni. 
Ve školním roce 2005/2006 nebyly řešeny závažnější výchovné přestupky. 
 

II. stupeň 
V září vypracovala výchovná poradkyně seznam integrovaných žáků na základě vyšetření  

PPP Uherské Hradiště. Ve školním roce 2005/2006 jsme měli 16 integrovaných žáků, z toho 4 žáky 
integrované SPC Zlín a 1 sportovně nadaného žáka. Všichni žáci byli rozděleni do 2 pracovních 
skupin, které se scházely 1 x za 14 dnů. Ostatní žáci, kteří byli vyřazeni z integrace, byli 
při vyučování zohledňováni dle pokynů MŠMT. 

Během školního roku bylo posláno 11 žáků na vyšetření na PPP Uherské Hradiště a 3 žáci 
na HELP. 

S jednou třídou z důvodu zlepšení vztahů ve třídě pracovala pracovnice SVP Help. 
Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních plánů, které vypracovali v září třídní 

učitelé ve spolupráci s vyučujícími jiných předmětů. 
Od září byli žáci pravidelně informováni o možnostech studia výchovnou poradkyní. 
Nabídky studijních oborů měli na nástěnkách a mohli si vyhledat informace na internetu. 
V říjnu navštívili žáci 9. ročníků Úřad práce Uherské Hradiště a  Burzu středních škol. 
Rodiče byli na třídních schůzkách informováni o změnách při vyplňování přihlášek, protože 

od ledna 2005 bylo možno podávat na 1. termín jen jednu přihlášku. Při listopadových třídních 
schůzkách se uskutečnila beseda se zástupci středních škol, kteří informovali rodiče o studijních 
oborech a podmínkách přijetí žáků na jejich školy 

V lednu byla provedena instruktáž žáků k vyplňování přihlášek, které jim byly rozdány. 
Rodiče i žáci během školního roku využívali konzultační hodiny. 
Výchovná poradkyně se zúčastňovala pohovorů s rodiči při řešení výchovných problémů 

žáků naší školy. Také se pravidelně účastní akcí pořádaných PPP Uherské Hradiště. 
Jeden z největších výchovných problémů – neomluvené hodiny – jsme řešili ve spolupráci 

s MěÚ Uherské Hradiště, oddělením sociálně-právní ochrany dětí. 
Spolupracujeme také s SPC Zlín a paní Kalitová jezdí 4 krát ročně na konzultace 

s výchovnou poradkyní a sleduje žáky při práci v hodinách. Na tyto konzultace jsou pozváni i 
rodiče žáků. 

 
Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

Prevence probíhala průběžně v hodinách za účasti třídních učitelů. 
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V měsíci listopadu a prosinci proběhlo ve 3.,4. a 5. třídách testování šikany. Žákům 3. tříd 
byly předloženy obrázky vyjadřující určité chování. Žáci označovali jmény spolužáků obrázky, aby 
vyjádřili své názory k jejich chování v kolektivu. Každý žák ve třídě získal určitou pozici žáka ve 
třídě. Žáci následně otevřeně hovořili o pocitech a problémech ve třídě. Žáci 4. a 5. tříd anonymně 
odpovídali na otázky týkající se kolektivu třídy. Vyjadřovali své pravdivé názory na chování svých 
spolužáků. Třídní učitelé dotazníky vyhodnotili a seznámili s výsledky žáky. Učitelé společně 
s žáky si stanovili pro žáky a učitele pravidla chování. 

V měsících leden – květen probíhala v dramatickém kroužku příprava hudebně loutkové 
pohádky ,,O třech princeznách“. Pohádku nacvičili společně s paní učitelkou Milanou Matyášovou 
žáci 4. a 5. ročníku. V pohádce se zaměřili na problémové chování ve vztahu k druhým lidem, 
poznání dobra a zla a na ochotu pomoci druhým. Pohádku zhlédli všichni žáci na 1. stupni naší 
školy včetně dětí ze všech mateřských škol v našem městě. 

V červnu proběhly oslavy MDD. V rámci projektu Mosty připravili žáci 7. C společně s paní 
učitelkou pro žáky 3. a 4. tříd sportovní den. Děti plnily úkoly na stanovištích. Společně si 
pomáhaly při soutěžích ve dvojicích a povzbuzovaly kamarády. Organizátoři 7. třídy vyhodnotili 
výsledky sportovního dne a vyhlásili vítěze jednotlivých disciplín. Ostatní sedmé třídy se společně 
se žáky 5. tříd zúčastnili sportovního dopoledne a lanování. Cílem bylo navázání přátelství 
mezi žáky různých ročníků a poskytnutí pomoci a pocitu bezpečí mladším spolužákům 
při zdolávání lanových překážek. 

V květnu a červnu probíhal Peer program v 5. třídách na téma ,,Zlost, hněv, agresivita a 
šikana“ pod vedením peer aktivistek 9. tříd. Děti se aktivně zapojovaly do diskuse, vedly 
rozhovory a učily se asertivnímu chování. 

 
I na II. stupni patří k základním kamenům prevence sociálně patologických jevů peer 

program, který probíhal za aktivní účasti nových peer aktivistů, kteří byli předem proškoleni jak 
školním metodikem prevence, tak prostřednictvím výcvikových aktivit na PPP v Uherském 
Hradišti. V předešlém školním roce absolvovali řadu pozorovacích hodin u svých starších a 
zkušenějších spolužáků. 

Vybrané peer aktivistky, žákyně 7.A třídy, které se budou aktivně účastnit peer programu až 
v příštím školním roce se zúčastnily programu, který se uskutečnil v květnu na Smraďavce 
v pořadatelství  PPP Uherské Hradiště. Byly proškoleny na téma „Stres a stresové situace“.  

Jako každým rokem proběhl u nás průběžný dotazníkový průzkum, který má za úkol odhalit 
výskyt šikany na naší škole. Na jeho realizaci spolupracovali metodik prevence, výchovný 
poradce a vedení školy. 

Byly použity již vyzkoušené druhy dotazníků. Usoudili jsme, že nejvhodnější 
a nejefektivnější bude, pokud tyto dotazníky rozdají třídní učitelé na třídnických hodinách, 
ve kterých budou žáci anonymně a při dodržení soukromí odpovídat na otázky související se 
šikanou na naší škole. Dotazníky byly komplexně vyhodnoceny a zjištěné případy většinou 
mírnějších forem šikany byly v konkrétních případech řešeny ve spolupráci vedení školy, školního 
metodika prevence, výchovné poradkyně a třídních učitelů. Nejvýraznější případy šikany byly 
kázeňsky potrestány a řešeny ve spolupráci s SVP Help. 

Naše škola byla ve školním roce 2005/2006 oceněna hejtmanem Zlínského kraje 
za vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

 
Výchovná opatření udělená v průběhu školního roku 
 

 Pochvaly Napomenutí Důtka tř. učitele Důtka ředitele 
I. stupeň 80 12 1 1 
II. stupeň 154 81 68 20 
Celkem 234 93 69 21 
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Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 
 I. stupeň II. stupeň 
2 – uspokojivé 0 3 
3 – neuspokojivé 0 1 
 
Neomluvené hodiny za školní rok 2005/2006 
 
 I. stupeň II. stupeň 
1. pololetí 0 15 
2. pololetí 0 149 
za školní rok 0 164 
Neomluvené hodiny jsme okamžitě řešili s rodiči a s příslušnými orgány. 
 
Údaje o integrovaných žácích: 
 
Druh postižení : Počet žáků 
Zrakové postižení 2 
Tělesné postižení 3 
S vývojovými poruchami učení 19 
 

Ve spolupráci s SPC Zlín jsme na 1. stupni vypracovali pro žáky s tělesným postižením a 
pro žákyni se zrakovým postižením individuální plány. Naše vozíčkáře jsme po schodišti 
dopravovali schodolezem zapůjčeným ze SPC Zlín.  

V tomto školním roce byla jedna žákyně s tělesným postižením osvobozena od povinnosti 
pravidelně docházet do školy. Školní docházka byla upravena na 2 hodiny týdně. Byla zcela 
uvolněna z tělesné výchovy a pracovních činností. 

Domácí výuku zajišťovala třídní učitelka s asistentkou pedagoga.  
Žákyni se zrakovým postižením se během výuky individuálně věnovala jak třídní učitelka, tak 

i ostatní vyučující, kteří ve třídě vyučovali. Jedenkrát týdně pracovala třídní učitelka se žákyní i 
po vyučování.  

Na II. stupni jsme měli 16 integrovaných žáků, z toho 4 žáky integrované SPC Zlín a 1 
sportovně nadaného žáka. Všichni žáci byli rozděleni do 2 pracovních skupin, které se scházely 1 x 
za 14 dnů. Ostatní žáci, kteří byli vyřazeni z integrace, byli při vyučování zohledňováni. 
 
Soutěže a přehlídky, kterých se naši žáci zúčastnili: 
 
Vybíjená  
Švihadlový král  
Zazpívej, slavíčku 
Recitační soutěž 
Mc Donald’s Cup 
Dopravní soutěž 
Kinderiáda 
Atletika 
Atletický čtyřboj  
Výtvarná soutěž ŠD 
Dopravní soutěž ŠD 
Plavecká soutěž ŠD 
Matematický cvrček 
Matematický klokan 
Přírodovědná soutěž MěÚ 

Požární ochrana očima dětí 
Olympijský den – 1.stupeň 
Drakiáda 
Plavecké závody 
Yamaha – pěvecká soutěž 
Atletická olympiáda v hale 
Atletická olympiáda venku 
Olympijský den 
Moje oblíbená kniha 
Děti, pozor červená 
Požární ochrana očima dětí 
Šplhoun roku 
Dopravní soutěž 
Branný den 
Matematická olympiáda 6. – 9. ročník 
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Archimediáda 
Fyzikální olympiáda 8. – 9. ročník 
Chemická olympiáda 
Biologická olympiáda 6. - 9. ročník 
Olympiáda z jazyka českého 
Zeměpisná olympiáda 6. – 9. ročník 
Olympiáda v jazyce anglickém 6. - 9. ročník 
Olympiáda v jaz. německém – 6. - 9. ročník 
Dějepisná olympiáda 
Pythagoriáda 6. – 7. ročník 
Soutěž v textovém editoru Word 
Grafický editor 

Florbalová liga 
O pohár starosty Uherského Hradiště 
Školní kolo ve stolním tenisu 
Běh Uherským Ostrohem 
Coca-cola cup - kopaná 
Atletický čtyřboj  
Přebor škol v šachu 
Turnaj v malé kopané 
Slovácká softbalová liga 
Sportovní dny Uherskohradišťska 
Krásné je žít – výtvarná soutěž 
 

 
Významná umístění a výsledky, kterých děti dosáhly 
I. stupeň 
Plavecké závody – 1. stupeň  
jednotlivci: 1. místo prsa žáci 2. ročník 
 2. místo prsa žáci 3. ročník 
 3. místo prsa žákyně 4. ročník 

3. místo prsa žáci 5. ročník 
Štafety: 1. místo 4. ročník 

2. místo 2. ročník 
3. místo 5. ročník 

Mc Donald’s Cup – 3. místo v okrskovém kole 
Halová olympiáda 1. stupně   – 2. místo hod tenisákem, skok z místa dívky 
 – 3. místo skok z místa, sprint na 30 m chlapci 
II. stupeň 
3. místo v celorepublikovém kole Coca-Cola školského poháru 
1. místo v okresním i krajském kole Zeměpisné olympiády, 11. místo v celostátním kole 
3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 
Cena Unie pro řeku Moravu v soutěži Mladí tvůrci pro Dunaj za sérii fotografií 
Fyzikální olympiáda – 2 úspěšní řešitelé krajského kola 
Matematická olympiáda – 3. – 5. místo v okresním kole, úspěšné řešení oblastního kola  
Pythagoriáda – 1. – 2. místo v okresním kole, 3. – 4. místo v okresním kole  
Okresní kolo v informatice – 2. – 4. místo 
3. místo družstva v okresním kole v Přeboru škol v šachu 
Tajemná komnata Evropské unie – úspěšné příspěvky 
Přespolní běh Uherským Ostrohem – 1. a 3. místo v jednotlivcích, 3. místo družstva starších žáků 
Atletické závody: 

1. a 2. místo běh na 60 m  
1. místo míček – ve dvou kategoriích 
1. a 3. místo dálka  
2. místo běh 1000 m  

Výtvarná soutěž Krásné je žít – ocenění prací čtyř žáků 
 
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy 
 
1. stupeň 
- Olympijský den a evakuace školy (I. stupeň) 
- exkurze do hvězdárny v Brně (4. a 5. ročník) 
- pořádání výstavy ovoce a zeleniny společně se Svazem zahrádkářů 
- exkurze do Památníku Velké Moravy (3. ročník) 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 

 
 

16 

- návštěva knihovny 2x ročně 
- návštěva Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti 
- představení divadla Jo 
- sběr papíru 2x ročně 
- podzimní vycházky 
- Drakiáda (2. ročník) 
- exkurze do Topolné (3. ročník) 
- projektový den Život u vody (4. ročník) 
- projektový den Život v lese (Kunovský les – 5. ročník) 
- ekologický program – Vánoce (1. ročník) 
- ekologický program – Jaké je to zvíře (1. ročník) 
- ekologický program – Stateček (1. ročník) 
- ekologický program – Co skrývá popelnice (2. ročník) 
- ekologický program – Řekni mi, co jíš (2. ročník) 
- ekologický program – Život ve vodě (4. ročník) 
- ekologický program – Kouzelné rostliny (3. ročník) 
- ekologický program – Papírování (5. ročník) 
- ekologický program – Život v lese (5. ročník) 
- beseda s lesníkem (5. ročník) 
- ekologický program – Odpady 
- dopravní hřiště 2x ročně (4. ročník) 
- den otevřených dveří  
- Švihadlový král (2. ročník) 
- Caruzo show (5. ročník) 
- Čertovská škola (1. - 4. ročník)  
- Vánoční dílničky (1. - 4. ročník) 
- Vánoční jarmark (5. ročník) 
- projekt Kniha (2. ročník) 
- zpívání u stromečku a vánoční besídky (I. stupeň) 
- exkurze do Skanzenu ve Strážnici (3. ročník) 
- koncert Gajdoši (2 – 3. ročník) 
- Pasování na čtenáře (1. ročník) 
- divadlo Kašpárek a drak (1. ročník) 
- netradiční zápis do 1. tříd 
- projektový den Večerníček je můj kamarád (1. ročník) 
- vycházky zimní přírodou 
- bruslení, sáňkování, bobování, lyžařský kurz 
- programy pro návštěvy dětí z mateřských škol 
- karneval, tombola se soutěží (1. - 3. ročník) 
- divadlo Tetiny 
- knihovna – balení knih (2. ročník) 
- exkurze do archeoskanzenu Modrá (4. ročník) 
- jarní vycházky spojené s živelnou pohromou povodně 
- projektový den – Zdraví (1. ročník) 
- beseda se včelařem (2. ročník) 
- návštěva keramické dílny při DDM (1. ročník) 
- exkurze do Prahy (5. ročník) 
- divadelní představení agentury Jistota  - Staré pověsti české (4. a 5. ročník) 
- exkurze do školního statku (1. ročník) 
- školní výlety 
- exkurze do papíren ve Velkých Losinách (5. ročník) 
- plavba po Baťově kanálu – Lužní les (4. ročník) 
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- celoroční projekt Svět kolem nás 
- celoroční projekt Příroda kolem nás 
- filmové představení – Doba ledová II 
- výchovný koncert ZUŠ ve Starém Městě (1. ročník) 
- divadelní představení pro děti z MŠ 
- výchovný koncert Kunovské léto (1. A) 
- návštěva ústavu v Medlovicích (5. C) 
- Den dětí ve spolupráci s DDM (1. a 2. ročník) 
- Den dětí ve spolupráci s II. stupněm (3. a 4. ročník) + lanování (5. ročník) 
- projektový den Stravování + beseda s vedoucí školní jídelny o správném jídelníčku a stolování 

(2. ročník) 
- projektový den Domácí zvířata (1. ročník) 
- peer program + dramatizace (I. stupeň) 
- ve spolupráci s DDM ve Starém Městě Koloběžkiáda (1. - 3. ročník) a jízda zručnosti 

na jízdním kole (4. a 5. ročník) 
 
II. stupeň 
- poznávací pobyty 6. tříd 
- Olympijský den, branný den (v rámci realizace projektu Mosty lanování) 
- předplatné do Slováckého divadla, do Městského divadla ve Zlíně 
- Evropský den jazyků 
- dva sběry papíru  
- návštěva informačního centra ve Starém Městě 
- návštěva divadelních a filmových představení (všechny třídy) 
- návštěva burzy středních škol a úřadu práce (9. ročník) 
- přednášky na téma Šikana (6. ročníky)  
- přednášky mluvčí policie, přednášky policie  
- exkurze žáků 9. ročníku do Dukovan, do Osvětimi 
- exkurze na školní statek, do Colorlaku, do pivovaru v Uherském Brodě, na pilu Martinák 
- návštěva Památníku Velké Moravy, archeoskanzenu Modrá, archívu, Slováckého muzea 
- exkurze do muzea v Hodoníně 
- spolupráce s Ústavem sociální péče ve Starém Městě (návštěva jarmarku ZŠ, žákovské 

divadelní představení v ústavu) 
- tradiční vánoční jarmark 
- Zlínský vorvaň 
- spolupráce s NDKS – vánoční, velikonoční jarmarky 
- přijímací zkoušky nanečisto 
- realizace projektu ESF Škola pro život (Oborové dny IX. ročníku, Poznáváme země EU 

7. ročníku, prezentace žáků 6. tříd,...) 
- lyžařské výcvikové kurzy 
- v rámci výuky mediální výchovy zájezd do Prahy do Českého rozhlasu, návštěva redakce Dobrý 

den s kurýrem, návštěva tiskárny ve Zlíně 
- pořady o Kamčatce, Austrálii, Kunovské léto, koncert sboru Svatého Pluku 
- zájezd dětí do Anglie, zájezd do Maďarska 
- Srdíčkový den – ve spolupráci s nadací Život dětem 
- Matematický klokan 
- testy Cermat, účast v mezinárodním výzkumu PISA 
- výtvarné dílničky 
- adopce dítěte v Africe 
- rozloučení se žáky 9. ročníku 
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Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
   

Mimořádné pedagogické aktivity  
 
Škola má statut informačního centra se zaměřením na implementaci výukového softwaru 

do hodin informatiky a přírodovědných předmětů. Proto jsme na škole uspořádali pro vyučující 
ostatních škol čtyři akce. Proběhl seminář Matematika převážně vážně a seminář Svět kolem nás. 
Na seminářích vyučující předávali své zkušenosti se zaváděním výpočetní techniky do jednotlivých 
předmětů  a seznamovali kolegy s podáváním i s realizací projektů. Vyučující z jiných škol obdrželi 
také metodické materiály. Pozvali jsme i firmy AV Media a firmu Dosli. Firma AV Média 
seznámila účastníky s interaktivní tabulí Smart Board, na druhém semináři firma Dosli předvedla 
interaktivní tabuli ONfinity CM2, seznámila také s programem Edubase. Na základě „předváděček“ 
škola zakoupí obě zařízení. Využívání obou tabulí zefektivní výuku, která se stane pro žáky 
přitažlivější. 

Díky aktivitě vyučujících matematiky proběhlo na naší škole okresní kolo dvou kategorií 
Pythagoriády – soutěžilo celkem 123 žáků 6. a 7. ročníků uherskohradišťských a uherskobrodských 
škol.  

Pomáhali jsme při organizaci okresních kol Matematických olympiád, organizačně jsme 
zaštiťovali kategorii Z6 a Z9 (tyto soutěže proběhly v Uherském Hradišti).  

Neméně významné je zpracování okresních výsledků všech kategorií nejrozšířenější 
mezinárodní soutěže Matematický klokan, ve které letos v okrese soutěžilo 5 992 soutěžících. 
Vzhledem k rozšíření soutěže o kategorii Cvrček došlo oproti minulosti k nárůstu soutěžících. 

Přímo na škole jsme zorganizovali okresní kolo soutěže v textovém editoru Word, zajistili 
jsme i okresní kola soutěží v grafickém editoru. 

Vyučující přírodopisu pomáhali při organizaci okresního kola Biologické olympiády, které 
opět pro kategorii 6. – 7. ročníků probíhalo na naší škole. 

Vyučující zeměpisu se podílela na organizaci okresních i oblastních kol Zeměpisné 
olympiády. 

Na začátku školního roku jsme vydali informační brožuru pro rodiče.  
 
V tomto školním roce jsme realizovali několik projektů:  

Na I. stupni školy byly realizovány dva projekty Svět kolem nás a Příroda kolem nás. 
Projekt Svět kolem nás se zaměřil na využití ICT na I. stupni základní školy, na uplatnění 

specifických výukových programů na prvním stupni se zvláštním přihlédnutím k rozvoji základních 
žákovských dovedností či odstraňování vývojových poruch učení. Cílem bylo nejen začlenění 
výukových programů na I. stupni ZŠ do hodin prvouky, vlastivědy a přírodovědy, ale také práce 
s internetem. Projekt byl financován MŠMT a umožnil nám nakoupit encyklopedie, výukové 
programy do počítačové učebny na I. stupni, server, připojení na internet a sesíťování celé učebny. 
Dále jsme zakoupili tiskárnu, dataprojektor s promítacím plátnem a notebook. Projekt jsme 
prezentovali před rodiči a pozvanými školami. Výukové materiály jsou umístěny na stránkách naší 
školy. 

Projekt Příroda kolem nás byl financován Krajským úřadem ve Zlíně a byl realizován 
ve dvou etapách.  
I. etapa 

První ročník se v tomto období zaměřil na poznávání živočichů v okolí svého bydliště a 
školy. Tato činnost byla doplněna ekologickým výukovým programem pí Vopravilové Jaké je to 
zvíře. Na závěr této etapy uspořádaly třídní učitelky pro své žáky projektový den Můj domácí 
mazlíček. Žáci třídili obrázky zvířat na domácí a volně žijící. Vysvětlili si rozdíl ve způsobu života 
těchto zvířat a na závěr každý nakreslil svého domácího mazlíčka a popsal, jak se o něj 
stará, popřípadě jak by se o něj staral. 

Druhý ročník zahájil ekologickým programem Co skrývá popelnice. V rámci projektu 
jednotlivé třídy získaly kontejnery v různých barvách s piktogramy tříděného odpadu. 
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V projektovém dnu Přemýšlej, co vyhazuješ si žáci pod vedením lektorky pí. Vopravilové prakticky 
vyzkoušeli třídění jednotlivých typů odpadků. Seznámili a poučili své spolužáky v ostatních třídách 
o nutnosti třídění odpadu vznikajícího při různých činnostech ve škole i v domácnosti. Všichni žáci 
pak začali třídit odpad ve svých kmenových třídách. Současně proběhl na naší škole sběr papíru. 
Nasbírali jsme 10 tun. 

Třetí ročník se zabýval poznáváním a sběrem rostlin a léčivých bylin. Byl zahájen 
výukovým programem Život na louce, na který navázal sběr rostlin. Nasbírané rostliny se žáci učili 
lisovat. V projektovém dnu Království rostlin jednotlivé rostliny nalepili na list papíru a popsali 
pomocí literatury. Vytvořené archy zatavili pomocí laminovací fólie a založili herbář rostlin. 

Čtvrtý ročník se při vycházce k řece Moravě zaměřil na vodu, vodní rostliny a živočichy. 
Využil k tomu výukový program VIS Bílé Karpaty Život ve vodě. Po zakoupení pomůcky Krabice 
plná vody a shlédnutí videokazety Voda v přírodě (vody tekoucí, vody stojaté) následoval 
projektový den Život ve vodě, kde si žáci vysvětlili vývoj vodních živočichů od vajíčka k dospělci, 
poznávali zvířecí jídelníček a vodní rostliny. 

Pátý ročník zahájil projekt výukovým programem Život v lese, který připravil žáky na 
projektový den Lesní společenství. K plnění jednotlivých úkolů využili žáci naučné stezky 
v Kunovském lese a pomůcky Krabice jehličí. Nasbírali listy stromů, po jejich vylisování a 
zalaminování doplnili herbář žáků třetího ročníku. 
II. etapa 

První ročník rozšířil téma poznávání živočichů v našem regionu o hospodářská zvířata. Proběhl 
výukový program VIS Bílé Karpaty Stateček. Potom následovala exkurze do Školního statku 
ve Starém Městě. Všechny získané informace děti využily v projektovém dnu Hospodářská zvířata, 
ve kterém použily také zakoupenou literaturu a vytvořily obrázkový přehled hospodářských zvířat, 
který je vystaven na chodbě školy. 

Druhý ročník si v besedě Řekni mi, co jíš, která proběhla pod vedením lektora z VIS Bílé 
Karpaty, prohloubil své znalosti o zdravé výživě. Na besedu navázal projektový den Zdravá výživa. 
Paní Slavíková, vedoucí školní jídelny, připomněla žákům zásady správného chování a stolování 
ve školní jídelně. Společně se žáky sestavili jídelníček zdravé výživy. Na jaře proběhl opět sběr 
papíru (11 tun). 

Třetí ročník se zúčastnil besedy Kouzelné rostlinky. Žáci se naučili poznávat některé léčivé 
byliny. V projektovém dnu Člověk a příroda se seznamovali s rozmanitostí chutí, vůní a účinků 
bylin. Z vlastnoručně nasbíraných a usušených rostlin si vařili bylinné čaje. 

Čtvrtý ročník se zúčastnil besedy ve spolupráci s MÚ na téma Povodně. Silné deště způsobily 
zvednutí hladiny řeky Moravy, byl vyhlášen stav ohrožení, a proto byla návštěva čistírny odpadních 
vod v Uherském Hradišti nahrazena sledováním situace v okolí řeky Moravy (vycházky). 
Projektový den Voda kolem nás proběhl ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty formou plavby 
po Baťově kanále a návštěvou lužního lesa. Prakticky žáci poznávali vodní živočichy  a rostliny 
v okolí řeky Moravy. Dále exkurze směřovala do Moravského krasu. Žáci své poznatky a získané 
vědomosti zpracovali a současně vystavili na nástěnkách v prostorách školy. Zároveň využili 
počítačové učebny k vytvoření prezentací k tomuto  tématu. 

Pátý ročník absolvoval výukový program Papírování. Při školní exkurzi do pohoří Jeseníků žáci 
navštívili výrobnu ručního papíru ve Velkých Losinách. Poznatky o životě v lese, které získali 
vycházkou v jesenických lesích, si žáci zopakovali v projektovém dnu Lesy v ohrožení. Jeho 
součástí byla beseda s lesníkem. Žáci prezentovali své poznatky na nástěnkách v budově školy. 
Závěrem této etapy proběhla přírodovědná soutěž ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ 
Staré Město.  

Projekt nám umožnil zakoupit encyklopedie, pomůcky Krabice plná vody, Krabice jehličí, 
laminovačku, laminovací karty, barevné odpadkové koše na základní třídění odpadu. Pomohl nám 
uskutečnit exkurze do papíren ve Velkých Losinách a plavbu po Baťově kanále s nahlédnutím 
do lužních lesů. 

Oba projekty postavily základní kameny pro projektové dny, které se stanou součástí našeho 
školního vzdělávacího programu.  
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Společným projektem obou stupňů je projekt Mosty. Cílem projektu je podpora tolerance, 
vstřícnosti a ohleduplnosti dětí, utváření pozitivních postojů k sobě samému a k druhým, hledání 
vlastní cesty k životní spokojenosti. Je zaměřen na problematiku prevence šikany a násilí. Jako 
první proběhla společná oslava Dne dětí. Žáci 7.C připravili pro 1. stupeň sportovní den, ostatní 
sedmáci spolu se žáky pátých tříd absolvovali společný program včetně lanování.  Chceme, aby se 
žáci při společných akcích více poznali.  

V rámci Nadace děti, kultura a sport jsme byli úspěšní se třemi projekty. Florbal do školy, 
Rozvoj pohybových dovedností a Škola bez bariér. Celková získaná částka je 80 000,- Kč. Díky 
prvním dvěma projektům došlo ke zlepšení sportovního vybavení školy. Díky třetímu bude mít 
naše škola, podaří-li se získat další finanční prostředky, schodolez pro zdravotně postižené žáky.  

V závěru školního roku byl přijat v rámci činnosti informačního centra projekt Škola 
v centru dění aneb II... Jedná se o dvouletý projekt. Hlavním cílem je, aby se vyučující naučili 
pracovat s interaktivní tabulí a vytvářet výukové objekty. O své poznatky se rozdělí s vyučujícími 
z ostatních škol. Celkový finanční přínos pro školu je 230 000,- Kč.  

Nejvýznamnější projekt, který jsme realizovali v tomto školním roce a který bude probíhat i 
v roce příštím, je projekt Škola pro život. Je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR 
v celkové hodnotě 1 736 000,- Kč. Při jeho realizaci proběhly jak aktivity pro žáky, tak aktivity 
pro učitele.  
Oficiálním zahájením projektu byla tisková konference, kterou jsme spojili se slavnostním 
otevřením druhé počítačové učebny na II. stupni a s otevřením nové části sportovního areálu.  

Už od září začali žáci pracovat ve dvou skupinách volitelného předmětu Počítačová grafika. 
Učili se pracovat s programem Malování, s programem Irfan View, Zoner Callisto, Zoner 
PhotoStudio 8, vytvářeli počítačově zpracované koláže, loga, letáky. Byly zakoupeny 
4 digitální fotoaparáty.  

V novém volitelném předmětu Mediální výchova se chlapci a děvčata učí rozeznat bulvární 
a seriózní média, vytvářet vlastní články do školního časopisu Rumor. Byli i na exkurzi v redakci 
novin Dobrý den s Kurýrem. Učí se připravovat rozhovory, seznámili se s etickým kodexem 
novináře. Pro pomoc ve výuce byl zakoupen CD přehrávač. V rámci výuky mediální výchovy jsme 
uspořádali zájezd do Prahy, kterého se zúčastnili i další žáci 9. ročníku. Hlavním cílem zájezdu 
byla exkurze do budovy Českého rozhlasu Praha. Žáci zde měli možnost vidět živé vysílání, 
seznámit se s režií, jejím fungováním a nahlédnout do sálu Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu Praha. Byli také seznámeni s fungováním zpravodajství a získáváním informací pro 
zprávy. Šlo o velmi důležité poznatky, kterým se v současné době učí v předmětu mediální 
výchova, a které jim mají pomoci orientovat se v dnes tak předimenzovaném světě informací. 
V závěru zájezdu navštívili trojrozměrné kino IMAX, které je podporováno MŠMT. Zde zhlédli 
dokumentární film Galapágy. V květnu navštívili tiskárnu ve Zlíně, seznámili se s jejím provozem. 

Uspořádali jsme i kurzy Základy osobnostní a sociální výchovy, Osobnostní a sociální 
výchova v humanitních a v přírodovědných předmětech. Vyučující se seznámili se základními 
tématy osobnostní a sociální výchovy, zejména se sebepoznáním, s komunikací. Kurzů se 
zúčastnili vyučující II. stupně naší školy a vyučující z partnerských škol ZŠ Tupesy a ZŠ Uherské 
Hradiště – Větrná. Byly organizovány formou výjezdních seminářů a probíhaly převážně 
sebezkušenostní formou za využití interaktivních prožitkových metod.  

Díky projektu jsme zakoupili do kabinetů učitelů II. stupně nové počítače, na každé patro 
tiskárny s kopírkou a scanerem. Na intranetu zveřejňujeme i aktuální informace týkající se chodu 
školy. Učitelé se mohou seznámit i s nabídkou dalšího vzdělávání různých agentur, součástí 
intranetu jsou i školní tiskopisy. Protože intranet je součástí webové prezentace školy, mají 
ke všem informacím vyučující přístup i mimo školu.  Pro práci s ním absolvovali vyučující školení, 
obdrželi i metodický materiál.  

Dále jsme zakoupili Slovníky cizích slov, různé druhy encyklopedií pro práci žáků 
ve skupinách. Rozšiřujeme žákovskou i učitelskou knihovnu, koupili jsme potřebný spotřební 
materiál. Zakoupili jsme beletrii, kterou budou vyučující využívat při výuce jazyka českého podle 
ŠVP. Pro každý ročník jsme zvolili vždy 4 tituly „povinné četby“. To znamená, že během školní 
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docházky bude každý žák pracovat celkem se 16 knihami. Na základě potřeb učitelů zakupujeme i 
odbornou pedagogickou a psychologickou literaturu.  

Společně s partnerskými školami jsme uspořádali Oborové dny žáků 9. ročníku. Naši žáci 
zpracovávali pod vedením učitelů tato témata: Dívčí válka – dramatizace pověsti Aloise Jiráska, 
Země třetího světa, Nikdo není dokonalý – anketa v ulicích Starého Města, Expedice Chřiby 2006, 
Staré Město v proměnách času, Karkulka po anglicku, Kriminalita v regionu, Čokoláda. Používali 
informační a komunikační prostředky a technologie. Žáci ZŠ Tupesy zpracovávali témata Naše 
obec a Naše škola, žáci ZŠ Větrná Barevné malování, Příroda, Autoevaluace školy – škola očima 
žáků. Společné prezentace proběhly na naší škole i na školeVětrná.  

Na projektech Poznáváme země EU pracovali žáci 7. ročníku. Zpracovávali jednotlivé 
země EU, při prezentaci byly země seřazeny tak, jak se postupně stávaly součástí EU. Někteří žáci 
země představovali  v „papírové“ podobě,  jiní využili Power Point. Projekty jsme umístili na nově 
zakoupené výstavní panely a výstavu postupně představili občanům v obcích, ze kterých chodí děti 
do naší základní školy (MěÚ Staré Město, OÚ Jalubí, Nedakonice, Kostelany). 

K květnu proběhla vernisáž prací žáků volitelného předmětu Počítačová grafika a členů 
kroužku Digitální fotografie. Uskutečnila se v prostorách školy před zahájením třídních schůzek. 
Pozvali jsme rodiče i zástupce obce a místního tisku. Jako doprovodný program probíhaly výtvarné 
dílničky.  Výstava se stala putovní a byla vystavena na partnerských školách. V závěru školního 
roku jsme její část přemístili na MěÚ ve Starém Městě, kde setrvala přes prázdniny. 

Koncem června se stali žáci 6. tříd průvodci pro nováčky – budoucí šesťáky. Do budovy 
II. stupně přišli žáci z Jalubí a Nedakonic i z našeho I. stupně. Chlapci i děvčata z II. stupně získali 
nové zkušenosti – učili se prezentovat výsledky své práce před ostatními.  

Dalšími aktivitami bude projekt Škola pro život pokračovat i v příštím školním roce.  
Za podáváním všech projektů i za jejich realizací je velké množství práce učitelů, zástupkyň 

i ekonomických pracovníků školy, za což jim ředitel velmi děkuje. 
 

Významné mimoškolní aktivity žáků 
I v letošním roce jsme se zaměřili na charitativní činnosti. Na 27. a 28. března vyhlásil 

pořadatel občanské sdružení Život dětem prodej plastových srdíček. Za prodaných 318 kusů 
plastových srdíček se vybralo 6 360 Kč.   

V rámci realizace Oborových dnů Poznáváme země třetího světa proběhla i sbírka, jejíž 
výtěžek byl věnován na adopci dívky Akole Agbate z Ghany (celková částka 5 600,- Kč). 

Důležitá byla i naše tradiční účast na vánočním i velikonočním jarmarku v Uherském 
Hradišti, kde jsme spolu s vybranými školami prodávali své výrobky. Finanční příspěvek byl určen 
pro dovybavení dětského oddělení v uherskohradišťské nemocnici. 

I v letošním školním roce pokračovala spolupráce s Ústavem sociální péče ve Starém Městě. 
Jeho klienti navštívili náš vánoční jarmark, prošli si také celou školu. Také naši žáci na ně 
nezapomněli. V prosinci je navštívili a předali jim drobné dárky. V červnu sehráli žáci z volitelného 
předmětu dramatická výchova v ústavu divadelní představení Dívčí válka 

Významnou akcí byly sběry papíru na obou stupních školy. Jejich výtěžek jsme použili 
mimo jiné i k zakoupení papíru na kopírování pro samotné žáky.  

 
V rámci školního klubu na škole pracovaly tyto kroužky:

- Dolinečka (3 skupiny) 
- angličtina pro nejmenší (2 skupiny) 
- pohybové hry (2 skupiny) 
- logopedie (3 skupiny) 
- dramatický (1 skupina) 
- aerobik (1 skupina) 
- výpočetní technika (3 skupiny) 
- florbal (2 skupiny) 
- softbal (1 skupina) 

- volejbal (3 skupiny) 
- keramický kroužek (1 skupina)  
- digitální fotografie (1 skupina) 
- debrujáři (2 skupiny) 
- moderní tance (1 skupina) 
- košíková (1 skupina) 
- turistický (1 skupina) 
- Nebojme se češtiny (4 skupiny) 
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Za zmínku stojí volný přístup žáků do učebny výpočetní techniky. Provoz v této učebně je 
pro žáky čtyřikrát týdně zajištěn do 17 hodin, jednou do 16 hodin.  

Postupně se nám daří zlepšovat vybavení školy výpočetní technikou. Oba stupně jsou 
připojeny pevným připojením k internetu. 
 Další mimoškolní činnost je pro žáky zajišťována širokou nabídkou DDM ve Starém Městě, 
hodně žáků také navštěvuje ZUŠ v Uherském Hradišti a její pobočku ve Starém Městě. 

 
Spolupráce školy s dalšími subjekty 

Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá především formou rodičovských schůzek a 
konzultačních odpolední (čtyřikrát až pětkrát ročně). Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv 
po vzájemné dohodě s vyučujícími, dále i v době akcí (např. vánoční jarmarky, dílničky, vernisáže, 
...) Rodiče i veřejnost jsou o činnosti školy informováni na webových stránkách školy. Na začátku 
roku obdrží každý z rodičů informační brožuru se základními informacemi k danému školnímu 
roku. Na stránkách školy je i elektronická podoba školního časopisu Rumor, který mapuje život 
školy. 

První stupeň dlouhodobě spolupracuje se staroměstskými mateřskými školami. Pořádá 
pro ně divadelní představení, výstavy. Před zápisem dětí do 1. třídy pořádáme pro rodiče besedu 
o školní zralosti. Budoucí prváčci si potom přijdou naši školu prohlédnout a zacvičí si v naší 
tělocvičně. 

Škola spolupracuje s DDM ve Starém Městě, který má bohatý výběr kroužků a zájmových 
činností.  

Škola je členem AŠSK. 
Spolupracujeme také se SSŠ Zlínského kraje a s Národním institutem dalšího vzdělávání 

Praha.  
Při škole pracuje aktivně Sdružení rodičů a přátel školy. Každoročně pořádá ples rodičů a 

zisk věnuje škole. Z těchto peněz a z peněz získaných výběrem příspěvků přispívá žákům např. 
na dopravu na LVVZ nebo do divadel, nakupuje sportovní vybavení či knihy sloužící jako odměny 
pro žáky. Sdružení se také finančně podílí na realizaci projektů. 
 Dlouhodobě pracujeme s romskou komunitou. Spolupráce probíhá na několika úrovních. 
Jsme v častém styku s romskými rodiči, spolupracujeme s MŠ na sídlišti Komenského, kam většina 
romských dětí dochází a kde se jim věnuje romská asistentka. Ta pomáhá také nám ve škole a 
pokouší se řešit školní problémy romských dětí přímo v rodinách.  

Spolupracujeme také intenzivně se speciální školou v Uherském Hradišti.  
Dále úzce spolupracujeme se spádovou školou v Jalubí, se školou v Nedakoni-

cích, hradišťskými školami a taktéž s mateřskými školami ve Starém Městě a v Kostelanech. Velmi 
úzká je naše spolupráce s Obecními úřady v Kostelanech, Nedakonicích a Jalubí. 

Na velmi dobré úrovni probíhá spolupráce s MěÚ ve Starém Městě. Vedení školy 
spolupracuje úzce s vedením městského úřadu a s jeho odbory. Ve spolupráci s MěÚ každoročně 
organizujeme rozloučení se žáky 9. tříd. 

Využíváme i spolupráce s SVP Help a pravidelně po dobu celého školního roku 
spolupracujeme s PPP v Uherském Hradišti.  

V oblasti přednáškové činnosti spolupracujeme s referátem životního prostředí Uherské 
Hradiště, se vzdělávacím střediskem Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou, s ekologickým centrem 
Moravský Písek, s lékaři Nemocnice s poliklinikou v Uherském Hradišti i s Policií ČR. 
Spolupracujeme se Speciální základní školou pro žáky s více vadami v Uherském Hradišti, s SPC 
Brno a s SPC Zlín.  

Problematické žáky řešíme společně s referátem sociálních věcí ve Starém Městě i 
se stejnou institucí v Uherském Hradišti. 

Dlouholetá je i naše spolupráce s Nadací děti, kultura a sport – každoročně se podílíme 
na organizaci velikonočních a vánočních jarmarků, jejichž výtěžek jde na charitu. Spolupracujeme i 
s ústavem sociální péče ve Starém Městě, který sídlí nedaleko budovy II. stupně. 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 

 
 

23 

 
 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
  

V uplynulém období na škole žádná inspekce neproběhla. 
 

 Údaje o výsledcích kontrol 
  

Ve dnech 20. 9. – 21. 9. 2005 byla na škole provedena kontrola pojistného, provádění 
nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Nebyla uložena žádná nápravná 
opatření. 
 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2005 
 
Příjmy – výnosy v roce 2005 
 
Neinvestiční 
 

1 státní dotace MŠMT  23 115 254,00 Kč 
2 příspěvek Města Staré Město 4 130 000,00 Kč 
3 tržby z prodeje služeb - stravné 2 192 861,20 Kč 
4 tržby z prodeje služeb - pronájem 68 145,00 Kč 
5 tržby z prodeje služeb - LVK 237 728,50 Kč 
6 tržby z prodeje služeb - PS a materiál do VV 86 498,50 Kč 
7 tržby za prodané zboží 10 780,00 Kč 
8 úroky z B.Ú. 985,99 Kč 
9 peněžní dary 44 873,50 Kč 

10 zúčtování fondů 41 675,10 Kč 
11 různé, dohadné položky 2004 117 316,10 Kč 
12 aktivace dlouhodobého majetku 23 345,50 Kč 
13 tržby z prodeje služeb - školné ŠD 48 330,00 Kč 
14 projekt ESF 434 000,00 Kč 
15 dotace KÚ ZK projekt Příroda kolem nás 38 000,00 Kč 
  celkem 30 589 793,39 Kč 

 
Komentář 
 
K bodu 1   
Dotace je určená ke krytí platů zaměstnanců, dohod, odvodů a ONIV = učebnice, potřeby 
pro 1. třídy, knihy, pomůcky, cestovné DVPP, OOPP, SIPVZ, integrovaní žáci.   
 
K bodu 2   
Příspěvek je určen ke krytí provozních nákladů - elektřina, voda, topení, údržba, čistící prostředky, 
telefony, služby pošt a peněžních ústavů, revize, DDHM, materiál na opravy, kancelářský a ostatní 
materiál … 
 
K bodu 3 
Tržby jsou ke krytí spotřeby potravin ve školních jídelnách, k pokrytí mezd a provozních nákladů 
na obědy pro zaměstnance MŠ 
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K bodu 4 
Pronajímáme tělocvičnu a nápojový automat Coca-coly. 
 
K bodu 5 
Tržby kryjí náklady žáků na lyžařský výcvik. 
 
K bodu 6 
Část pracovních sešitů si hradí žáci sami, potřeby pro VV se nakupují hromadně. 
 
K bodu 7 
Žáci si kupují stravovací karty. 
 
K bodu 8 
Úroky z běžného účtu, účtu FKSP a účtu pro projekt ESF. 
 
K bodu 9 
Nadace Děti-kultura-sport poskytla škole peněžní dary ve výši 30 000,- Kč na nákup sportovního 
vybavení, loutek a na nákup materiálu na výrobu dárků. SRPŠ při ZŠ Staré Město poskytlo dar 
ve výši 9 540,- Kč ke krytí části projektu Příroda kolem nás. Pedagogové ZŠ Staré Město poskytli 
peněžní dar na pokrytí části cestovních nákladů zahraničního zájezdu. 
 
K bodu 10   
K pokrytí části oprav nemovitého majetku bylo použito FRM.   
 
Příjmy do investičního fondu  
 

1 příspěvek Města St.Město 620 000,00 Kč 
2 dotace KÚ ZK na projekt sportoviště 400 000,00 Kč 
3 dary na výstavbu oplocení 50 000,00 Kč 
4 investiční dotace ze státního rozpočtu 115 000,00 Kč 

 
Komentář 
 
K bodu 3 
Obce Jalubí, Kostelany nad Moravou a Nedakonice přispěly finančními dary na vybudování 
oplocení k novému sportovnímu areálu. 
 
K bodu 4 
Vzhledem k tomu, že škola získala statut Informačního centra, mohli jsme požádat o mimořádnou 
dotaci. 
 
Výdaje - náklady roku 2005   
 
Neinvestiční výdaje hrazené z dotace MŠMT, ESF a KÚ Zlín 
 

1 mzdové náklady - zaměstnanci 15 571 000,00 Kč 
2 mzdové náklady - dohody 496 000,00 Kč 
3 zákonné sociální pojištění 5 530 200,00 Kč 
4 příděl do FKSP 311 420,00 Kč 
5 zákonné pojištění Kooperativa 67 931,00 Kč 
6 knihy, metodiky 29 483,40 Kč 
7 učebnice 136 396,80 Kč 
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8 předplatné tisku 9 206,00 Kč 
9 pomůcky a potřeby pro 1. třídu 221 981,11 Kč 

10 OOPP 33 125,69 Kč 
11 cestovné 36 447,00 Kč 
12 DVPP 108 034,00 Kč 
13 státní informační politika SIPVZ I. 229 846,00 Kč 
14 Svět kolem nás 76 000,00 Kč 
15 plavání 91 200,00 Kč 
16 7.roč. 80 488,00 Kč 
17 opotřebení lyží 1 245,00 Kč 
18 školení 250,00 Kč 
19 Příroda kolem nás 38 000,00 Kč 
20 ICT 85 000,00 Kč 
21 Projekt ESF Škola pro život 434 000,00 Kč 
 celkem 23 587 254,00 Kč 

 
Komentář 
    
K bodu 9   
Z učebních pomůcek bylo zakoupeno ozvučení učebny VV a televizor, kytara, laminovačka, CD 
přehrávače, 2 ks televizorů...   
   
K bodu 13   
Z dotace na SIPVZ byl zakoupen server, počítače a výukové programy do nové počítačové učebny 
na II.st., učitelé se zúčastnili školení v počítačové gramotnosti.   
   
K bodu 14   
V rámci projektu Svět kolem nás byl zakoupen server, monitor, tiskárna a výukové počítačové 
programy pro novou počítačovou učebnu na I. stupni.   
   
K bodu 19   
V rámci projektu Příroda kolem nás se zakoupily odpadkové koše pro třídění odpadu na I.stupni, 
encyklopedie a učební pomůcky.   
   
K bodu 21   
Z projektu bylo 6 kabinetů vybaveno počítači a multifunkčními zařízeními, pro výuku byly 
zakoupeny 4 digitální fotoaparáty, CD přehrávače, knihy pro nové metody práce. Na škole byl 
zaveden intranet, učitelé absolvovali školení o nových metodách práce.   
     
Investiční výdaje 
 
  dataprojektor 2 ks 115 000,00 Kč 

 
Komentář 
 
Z dotace na ICT centrum byly zakoupeny 2 ks dataprojektorů.   
 
Neinvestiční výdaje hrazené z příspěvku Města Staré Město a vlastních zdrojů 
 

1 spotřeba materiálu 701 149,87 Kč 
2 spotřeba materiálu - potraviny 2 138 064,68 Kč 
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3 spotřeba materiálu - PS 62 552,40 Kč 
4 spotřeba energie - voda 186 149,40 Kč 
5 spotřeba energie - elektřina 385 160,00 Kč 
6 spotřeba energie - teplo 828 074,00 Kč 
7 opravy a udržování 335 799,60 Kč 
8 cestovné 9 010,50 Kč 
9 služby pošt 7 167,60 Kč 

10 služby telekomunikací 119 350,56 Kč 
11 ostatní služby 642 590,10 Kč 
12 spoluúčast na projektech 71 524,67 Kč 
13 služby peněžních ústavů 36 392,00 Kč 
14 LVK a stravovací karty 248 507,50 Kč 
15 odpisy 1 018 990,25 Kč 
16 DDHM 119 873,00 Kč 
17 mzdové náklady 45 530,00 Kč 
18 zdrav. a sociální 13 786,00 Kč 
19 PHM 4 002,00 Kč 
20 jiné ostatní náklady 25 156,86 Kč 
21 reprefond 768,00 Kč 

  celkem 6 999 598,99 Kč 
 
Komentář 
   
K bodu 1   
Z položky spotřeba materiálu jsou nakupovány čistící prostředky, kancelářský materiál, předplatné 
tisku, ostatní spotřební materiál, materiál na opravy a údržbu, drobný majetek do 3 000,-, např. 
lavice a židle do jedné třídy, vysavač, hasící přístroje, židle, z darů jsme nakoupili sportovní 
vybavení, loutky.   
   
K bodu 7   
Kromě běžných oprav strojů a přístrojů, malování, jsme provedli i nákladnější opravy - nátěr 
střechy jednoho pavilonu na budově Komenského 1720.   
 
K bodu 11   
Z položky ostatní služby je hrazen odvoz odpadů, praní prádla, poplatek za internet, TV, rozhlas, 
zpracování mezd, zpracování účetnictví, plavání žáků, nájem haly, pojištění žáků, revize, DDNM 
do 7.000,- Kč, střežení objektů. 
 
K bodu 15   
Během roku došlo k nárůstu položky odpisů z důvodu rekonstrukce školy a nákupu investic(viz 
Investiční výdaje)   
 
K bodu 16   
Z položky DDHM jsme pořizovali především věci, které aktuálně vyžadoval provoz školy  
 
Investiční výdaje 
 

1 telefonní ústředna 54 992,90 Kč 
2 zhodnocení budovy 65 643,50 Kč 
3 sportovní areál 860 000,00 Kč 
4 oplocení 75 143,70 Kč 
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5 automobil 67 000,00 Kč 
6 dataprojektory 267,00 Kč 

  celkem 1 123 047,10 Kč 
 
Komentář 
 
K bodu 1 
Původní tel. ústředna na budově nám.Hrdinů č. 1000 vyhořela po zásahu bleskem. 
 
K bodu 2 
Na budově č. 1720 bylo vybudováno uzavření prostor pod schody, mikroventilace oken tělocvičny, 
v elektrorozvodně byla nainstalována protiblesková ochrana, do kabinetů nově vybavených počítači 
byly nainstalovány žaluzie. 
 
K bodu 3 
Dotace 400 000,- Kč od KÚ ZK na schválený projekt na sportovní areál a spolúčast Města Staré 
Město ve výši 460 000,- Kč nám umožnily vybudování nové rozběhové dráhy a doskočiště. 
 
K bodu 4 
Za pomoci darů obecních úřadů jsme oplotili nový sportovní areál. 
 
K bodu 5 
Celoroční dovoz jídla do mateřských školek na vozíku odporoval hygienickým normám, proto jsme 
zakoupili automobil. 
 
K bodu 6 
Doplatek k dataprojektorům, zakoupených z dotace MŠMT 
 
 
Kontroly 
 

27. 1. 2005 proběhla kontrola čerpání přímých NIV za rok 2004 na integrované žáky 
poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Zlínského kraje. Kontrolu provedli 
zaměstnanci Zlínského kraje zařazení do krajského úřadu, odboru školství, mládeže a sportu. 
Kontrolní skupinou nebyly zjištěny závažné nedostatky. 
 

20. - 21. 9. 2005 proběhla kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění 
úkolů v důchodovém pojištění. Kontrolu provedla Okresní správa sociálního zabezpečení. 
Výsledek kontroly - bez závad, opatření k nápravě nebyla uložena. 
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Závěr výroční zprávy 
  

V uplynulém školním roce jsme se snažili především na II. stupni o využití poznatků 
získaných na školeních osobnostní a sociální výchovy a jejich implementaci do výuky.  

Zapojili jsme se do projektu Hodina, financovaného z ESF. Využili jsme jej pro volitelný 
předmět informatika. 

Opět jako každoročně jsme nabídli žákům širokou nabídku volitelných předmětů. Naši 
žáci byli úspěšní při přijímacím řízení i v řadě soutěží a olympiád.  

Škola organizovala okresní kola soutěží a v rámci informačního centra vzdělávací akce 
pro učitele ostatních škol. 

Škola se významně podílí i na charitativní činnosti. 
V průběhu školního roku jsme podali řadu projektů, z nichž úspěšně bylo přijato pět  

v celkové hodnotě 330 000,- Kč. 
I nadále budeme pokračovat v tradici tříd s rozšířenou výukou. V příštím školním roce 

dojde k důležité změně – otevřeme třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.  
Věříme, že budeme úspěšní v integraci žáků s vývojovými poruchami učení a chování, 

budeme nadále integrovat žáky s tělesným i zrakovým postižením. 
I v příštím školním roce, kdy v 1. a 6. ročníku začneme vyučovat podle našeho školního 

vzdělávacího programu, se zaměříme na nové trendy ve výuce, jako jsou oborové dny, poznávací 
pobyt žáků 6. tříd apod.. Chceme nadále kvalitní prevencí předcházet společensky negativním 
jevům.  

Vzhledem k dobré aprobovanosti učitelů i k solidním materiálním podmínkám věříme, že 
se nám cíle a priority daří plnit.  

Víme i o svých nedostatcích. Podle ohlasů široké veřejnosti však máme důvod se 
domnívat, že Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, patří mezi kvalitní výchovně-
vzdělávací zařízení.  
 
Datum zpracování zprávy:       srpen 2006 
  
Datum projednání na poradě pracovníků školy:    31. srpen 2006 
 
Předložení radě školy:       4. září 2006 
 
 
 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy: 
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